
Programbeskrivelser, herunder angivelser af medvirkende, 
produktionssteder, producenter samt sidstnævntes adresser 
 
Overordnet favner vore udsendelser bredt, ligesom de naturligvis er skabt for, med og af lokale folk. 
I denne tid producerer vi to timers nyudsendelser samt afvikler ti timers genudsendelser på Kanal 
Hovedstaden.  
 
Vi planlægger at fortsætte med dette. Der er som hidtil tale om udsendelser produceret og skabt af 
lokale, med lokale og til lokale. For os er det afgørende til stadighed at leve fuldt op til kriteriet om 
lokal forankring. Dette prioriterer vi højt. 
 
Vi har over tolv års erfaring i at gøre netop dette, idet vi tidligere har sendt udsendelser på både 
Kanal København, TV-Storbyen samt Kanal Hovedstaden.  
 
I hovedstadsregionen lægger vi vægt på at producere programmer med fokus på aktualitet, nyheder, 
kultur, musik samt andre programmer, der har politik, kultur, musik, dokumentar og events som 
udgangspunkter. Dog ønsker vi procentvis  de kommende år at dække mere musik og kultur, da vi 
selv synes, vi er bedst til dette.  
 
Vi vil kontinuerligt bestræbe os på, at vores TV-virksomhed flugter Kulturstyrelsen oplistede 
kritierer samt regler for programplaner i forhold til aktualitet, nyheder, kultur, musik og andet og 
dette - fordelt procentvis - er beskrevet andetsteds i ansøgningen. Endvidere tilstræbes også at lave 
ti procent af programplanerne som EU programmer optaget i tilladelsesområdet.  
 
Med vor mangeårige erfaring samt det bredt funderede talentmaterialet hos vores tilknyttede 
frivillige og samarbejdspartnere, anser vi os selv for, også fremadrettet, at være velfunderede og 
godt klædt på i henseende til at skabe udsendelser, der flugter nævnte kriterier og regler.  
 
Som en understregning af dette er vi tillige altid åbne for nye mennesker, herunder særligt også 
unge mennsker, med interesse for at skabe TV i regi af TVMarineret.  
 
Konkret filmer vi både på lokationer i lokalområdet samt i vores studie, hvorefter vi producerer og 
redigerer materialet privat eller i studiet. 
 
I relation til en næmere karakteristik af vor forskellige faglige forudsætninger samt af hvem, vi er 
som fagfolk betragtet, tillader vi os at henvise til vor hjemmeside. Dette gør vi ud fra en 
grundlæggende overbevisning om, at vore kompetencer i forhold til det at skabe TV fremgår klart 
og tydeligt af vore udsendelser. På vor hjemmeside kan man se samtlige af vore programmer skabt 
for vores TV-station TVMarineret siden november 2009 og frem til i dag. Udsendelserne er 
tilgængelige Video On Demand.  
 
På vor hjemmeside forefindes over 1500 udsendelser af hhv. en halv, en hel times, en hel samt på to 
timers varighed. Vi er i al beskedenhed meget stolte af vor samlede produktion af udsendelser, som 
vi selv mener udgør den allerbedste indikation på vore fagkompetencer i forhold til at skabe og 
producere TV med en stærk lokal forankring.  
 
Vi er for nuværende en kreds af personer, som fra TVMarinerets start og frem til idag har skabt og 
produceret TV på TVMarineret. 
 
Vi er: 
 
Henrik Jelstrup 



Refsnæsgade 55, 1. th. 
2200 København N. 
Henrik Jelstrup er den person, der oppebærer flest funktioner, idet han er formand, primus motor, 
producer, administrator, redigeringstekniker, kameramand, lydmand, studietekniker (både audio 
såvel som TV), idemand, indkøber, logistiker, tekniker, computerekspert, webredaktør, tovholder, 
altfavnende leder, motivator, musiker, komponist samt den med mest erfaring i at skabe og 
producere TV. Kort lader Henrik Jelstrup sig bedst beskrive som et multitalent. 
Han har produceret TV og film siden 1999. Han har produceret, redigeret og filmet over 1700 
udsendelser, film og kortfilm inden for en bred vifte af områder som f.eks. politik, koncerter, kultur, 
dokumentar, fiktion, reklame og kunst. Hans udsendelser skabes både i samarbejde med andre, 
ligesom de er egenproducerede. 
Et utal af mennesker, organisationer, NGO´ere, politikere, kulturfolk, musikbranchefolk samt 
erhvervsfolk har været i kontakt med Henrik Jelstrup som samarbejdspartner; på den vis har Henrik 
Jelstrup med andre ord et stort og vidtrækkende netværk. Som absolut erfaren i henseende til det at 
skabe TV, er det Henrik Jelstrup som i det daglige får tingene til at ske. Henrik Jelstrup er også 
musiker, hvilket hans hjerte i særlig grad brænder for. Han har optaget over 700 livekoncerter samt 
nu også en del koncerter i studiet. Han har stor indsigt i musikverdenen og arbejder med både 
professionelle og væktslag i denne sammenhæng, ligesom han har et både dybt og bredt netværk i 
musikbranchen. Han påtænker at fortsætte ovennævnte mangefacetterede virke og inddrage sit 
vidtfavnende erfaringsfelt i produktionen af TV med naturligvis et lokalt indhold. Og der er for ham 
ikke den opgave, som ikke lader sig løse. Henrik Jelstrup producer aktualitet, nyheder, musik, kultur 
og andet. 
 
Filip Stadler 

  
 

Filip Stadtler har sytten års erfaring i dokumentar og er både kameramand, stillbilledefotograf, 
redigeringstekniker, grafiker, webredaktør og computerekspert. Han skaber mestendels 
egenproducerede udsendelser med vægt på politiske begivenheder samt diverse 
kulturarrangementer. Dog anvender han ofte sit netværk af lokale folk i form af samarbejdspartnere, 
politikere, organisatorer, kulturfolk og filmfolk. Når Filip Stadler har behov for det, støder vi andre 
på TVMarineret til i forhold til diverse større opgaver, som Filip Stadtler  iscenesætter og hjælper 
på vej. Han producerer aktualitet, nyheder, musik, kultur og andet. 
 
 
Elisabetta Saiu 
Trykkerdammen 31, 1. tv.  
3000 Helsingør 
Elisabetta Saiu er kamerakvinde og redigeringstekniker og sætter som kulturmedarbejder i 
Helsingør Kommune sit præg på kunsten og kulturen i Helsingør; hun har bl.a. stået for 
vægmalerier i Helsingør Kommune i de sidste syv år. Hun har over femogtyve års erfaring som 
kamera - og redigeringstekniker. Elisabetta Saiu er fast medlem af vores kameracrew. Elisabetta 
Saiu producer aktualitet, nyheder, musik, kultur og andet. 
 
Peder Svend Pedersen 
K. M. Klausens Gade 44, 2. tv.  
2450 København SV 
Peder Svend Pedersen er bredt favnende, idet han er kameramand, redigeringstekniker, 
kunsthistoriker, forfatter, lego ekspert og webredaktør. ligesom han har produceret TV i syv år. 
Peder Svend Pedersen er også fast medlem af vores kameracrew. Peder Svend Pedersen producer 
aktualitet, nyheder, musik, kultur og andet. 
 



Gry Lindqvist 
Roskildevej 329, 1. th.  
2610 Rødovre 
Gry Lindqvist er kamerakvinde samt redigeringstekniker og har fem års erfaring i at skabe TV. Hun 
er vidtfavnende i sit virke og altid åben for at tage fat på, hvad der melder sig af forskellige opgaver. 
Gry Lindqvist er fast medlem af vores kameracrew. Hun yder desuden en stor indsats i forhold til 
transport og logistik. Gry Lindqvist producer aktualitet, nyheder, musik, kultur og andet. 
 
Gitte Luttinen Ørnkow 
Nørrebrogade 49 D, st. tv.  
2200 København N  
Gitte Luttinen Ørnkow er kamerakvinde og har fem års erfaring. Hun er journalist på et 
månedsmagasin, Ekstra Bladet og producerer nu egne udsendelser. Hun producerer aktualitet, 
nyheder, musik, kultur og andet. Gitte Ørnkow er fast medlem af vores kameracrew. 
  
Tue Bachhausen 
Truelsvej 6,  
2640 Hedehusene  
Tue Bachhausen er kameramand og fast medlem af vores kameracrew. Tue er også nu studie-
redigeringstekniker. Han har fire års erfaring. 
 
Henning Friman 
Trykkerdammen 31, 1. tv.  
3000 Helsingør 
Henning Friman er musiker. Henning Friman har betragtelige kompetencer i henseende til regnskab 
og organisation. Han er således vor kasserer. Henning har yderemere altid gode idéer til musik - og 
kulturprogrammer. 
 
Mikkel Rønne 
Skyttegade 14, 2. tv.  
2200 København N  
Mikkel Rønne har lavet musikvideoer for Ace of Base, Al Agami, Savage Rose, Zap Zap og andre 
store, danske kunstnere. Han har desuden arbejdet på forskellige produktionsselskaber, herunder 
f.eks. Zentropa, som colorgrader, kameramand og producer. Mikkel Rønne er medlem af vores 
kameracrew. 
 
Allerede tilknyttede Public Access borgere:  
 
Johnny Carlsen 
Skovløkken 3, Tejn 
3770 Allinge  
Johnny Carlsen har sit eget produktionsselskab kaldet Carlsen film og producerer i det daglige 
kulturelle og almene dokumentarfilm samt reklame. Han er kameramand samt redigeringstekniker.  
Johnny Carlsen producer i TVMarineret regi aktualitet, nyheder, musik, kultur og andet. 
 
Lars Frid Nielsen 
Landsdommervej 3, 4. th.  
2400 København NV  
Lars Frid Nielsen er programmør, computertekniker og kameramand. Han er problemløser i forhold 
til teknik. Lars Frid Nielsen har sit eget programmørfirma som bl.a. har produceret 
redigeringssoftware til Panasonic GH5 kameraer. Han er således også TVMarineret kameramand og 
redigeringstekniker og producer musik og kultur. 



 
Andre borgere i sendetilladelsesområdet kan i forhold til Public Access altid kontakte os via vor 
hjemmeside - og vi vil naturligvis med glæde stille os til rådighed og hjælpe nytilkomne borgere 
med produktion af programmer i overensstemmelse med kriterierne for programindhold. Vi arbejder 
vedvarende for, at flere borgere i sendetilladelsesområdet kommer til at skabe og producere 
programmer hos os. Jo flere nytilkomne fra lokalområdet, jo bedre for TVMarineret og vore 
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